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  ق وڕاستیر ههسهی موسڵمانان لهوهو كۆبونهرهڕێگا به

 الطريق إىل مجع لكمة املسلمني ىلع احلق
 < kurdish -كردي -  یكورد >
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 (1)ق وڕاستیر ههسهی موسڵمانان لهوهو كۆبونهرهڕێگا به

    
 

ثرسيار: تةفرةقةو جياوازى و ئوممةتى ئيسالمى بةرةو دوَخيَكى ناديار دةبات، ضؤن دةتوانني موسلَمانان لةسةر خيَرو 
 اكة كوَبكةينةوةو تةفرةقةو جياوازى وةال بنيَني؟ض

وةالَم: رِيَطا بةرةو كوَبونةوةى موسلَمانان لةسةر هةق و وةالنانى تةفرةقةو ئاذاوةو جيايى ئةوة ثةيوةستبونة بةقورئان و 
ى خواو، ، دامةزراوى و ئاموَذطارى كردنى يةكدى و هاوكارى كردن لةسةر ضاكةو تةقواسوننةتى ثيَغةمبةرى خواو 

، لة هةموو شتيَكدا ئةو طةرِاندنةوةى هةموو ئةو شتانةى كة خالَى ناكوَكني بوَ الى قورئان و سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 
مأرِ مِنأُكمأ ۖ فَإِنأ  چدوو سةرضاوة بكةينة دادوةر: 

َ وِِل اْلأ
ُ
ِطيُعوا الَرُُّسوَل َوأ

َ
ِطيُعوا اَّلَلَ َوأ

َ
ِيَن آَمنُوا أ َها اََلُّ ُيُّ

َ
تُمأ ِِف  يَا أ تَنَازَعأ

حأ 
َ
ٌ َوأ َٰلَِك َخْيأ ِخرِ ۚ َذ َوأِم اْلأ ِ َواْلأ ِ َوالَرُُّسوِل إِنأ ُكنأتُمأ تُؤأمِنُوَن بِاَّلَلُّ ٍء فَُرُدُّوهُ إََِل اَّلَلُّ وِيًلا ََشأ

أ
 . [٩٥النساء: ] چَسُن تَأ

بن، ثاشانيش طويَرِايةلَى كاربةدةستة  ر ئةى كةسانيَك باوةرِتان هيَناوة، طويَرِايةلَى خواو طويَرِايةلَى ثيَغةمبة}واتة: 
،  "دادثةروةرةكانى" خؤتان بن، جا ئةطةر لة شتيَكدا دووبةرةكيتان هةبوو، ئةوة بيطيَرِنةوة بؤ الى خواو ثيَغةمبةر 

َوَما  چ:هةروةها دةفةرموويَت {ئةطةر ئيَوة باوةرِتان هةية بةخواو بةرِؤذى دوايي، ئةوة ضاكرتةو ئاكام و ئةجنامى باشرتة.
 ۚ ِ ُمُه إََِل اَّلَلُّ ٍء فَُحكأ تُمأ فِيهِ مِن ََشأ تَلَفأ  .[٠١الشورى: ] چاخأ

مأرِ مِنأُكمأ  چمةبةست لة  {هةرشتيَك كة تيايدا جياواز بوون، ئةوة برِيارةكةى بؤ الى خوا دةطةرِيَتةوة.}واتة:  
َ وِِل اْلأ

ُ
َوأ

ةقيدةيةكى رِاست و سرية ثاكى دةناسريَنةوة، هةركاتيَكيش ئةو كةسانةى زاناو شارةزان بةئاينى خواى طةورة بةع   چ
، طةرِاندنةوةى طرفت و ناكوَكييان بوَ هاتة ثيَش دةبيَت بوَ ضارةسةركردنى بيطةرِيَننةوةو بوَ الى خواو ثيَغةمبةر 

 رِاندنةوةيشى بوَ الى ثيَغةمبةر كيَشةو طرفتةكان بةرةو الى خوا واتة طةرِاندنةوةى بوَ الى قورئانى ثريؤزو، طة
ثاش كوَضى دواييشى طةرِاندنةوةى كيَشةو  طةرِاندنةوةى كيَشةكةية لة زيندويةتى ئةودا بوَ الى ذيانى ثيَغةمبةرو 

، بيَطومان برِيارى قورئان و سوننةت سةبارةت بة كيَشةكامنان يان طرفتةكانة بوَ الى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 
 كيان لةو بارةوة برِيارى خواى ثةروةردطارة.برِيارى يةكيَ

لةسةر موسلَمانان ثيَويستة بة حكومةت و طةلةكانيانةوة، بة زانايان و كاربةدةستانةوة لة خواى ثةروةردطار برتسن و 
ن ئةويش بة جيَبةجيَكردنى فةرمانةكانى و دوركةوتنةوة لة قةدةغةكراوةكانى، دةربارةى ئةو طرفتانةى بوَيان ثيَش ديَ

فًََل چ بكةنة داوةر ئةمةش وةك كاركردن بة فةرمايشتى ثةروةردطار كة دةفةرموويَت:  قورئان و سوننةتى ثيَغةمبةر 
ا قَ  َمُّ ا مُِّ نُفِسهِمأ َحرَجا

َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيأنَُهمأ ُثَمُّ ََل ََيُِدوا ِِف أ َٰ ُُيَِكُّ َُِّك ََل يُؤأمِنُوَن َحََتُّ اَضيأَت َويَُسلُُِّموا َوَرب لِيما  چتَسأ

ٍ  چ. هةروةها دةفةرموويَت: (2)[٥٩النساء: ] اِِلَاِت َوتََواَصوأا  .إَِنُّ اإِلنَساَن لَِِف ُخسأ ِيَن آَمنُوا وََعِملُوا الَصُّ إََِلُّ اََلُّ
                                                           

وعة ) (1) ومقاالت متن وى  وع فتا  (.963-72/953جمم

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (2)
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 ِ بأ َِقُّ َوتََواَصوأا بِالَصُّ تَِصُموا ِبَ چ . لة شويَنيَكى ديكةشدا دةفةرموويَت: (1) [٣ – ٠العصر: ] چبِاِلأ ا َواعأ ِ ََجِيعا بأِل اَّلَلُّ

 .(2)[٠١٣آل عمران: ] چَوََل َتَفَرُّقُوا
لة كوَتاييدا داوا لةثةروةردطار دةكةم بوَ خاترى ناو و سيفةتة بةرزو جوانةكانى خؤى بارودوَخى موسلَمانان لة هةموو 

ان بكاتةوة، هةموان ثةناى ثيَ شويَنيَكدا ضاك بكات و دلَةكانيان لةسةر هةق و رِاستى بكات بة يةك و لةسةر هيدايةت كوَي
 دةطرين لة دوو دلَى و وةسوةسةى شةيتان و ثيالنى دوذمنان، داوا دةكةين خوا سةركردةكانيان سالَح بكات.

                                                           
 ى كراوة.لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكة (1)

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (2)
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